
BOLDOG ŰJ ÉVET! 

Újesztendő reggelén, amikor az év első napjának evangéliumi üze-
nete lelkészeink ajkairól m á r elhangzott, titeket, kedves híveim, ünnepi 
érzések között Pál apostolnak a filippibeli gyülekezethez írt levele 
alábbi mondatával köszöntelek: 

„Amiket tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok és láttatok éntő-
lem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz." 

Amikor az első keresztény gyülekezetek megalapítója és a legna-
gyobb keresztény-misszionárius levelét legkedvesebb gyülekezetéhez in-
tézte, Rómában, a hatalma tetőpontján álló világbirodalom fővárosában 
keserű fogságának terheit hordozta. Emberi mértékkel alig felmérhető 
munkássága után kényszerpihenőt tartott ; mint római állampolgár, 
várta, hogy a császár ítélkezzék felette. Tudjuk, hogy fogságából többé 
nem szabadult; várt reá a hősök kiváltsága, a mártírhalál . 

Milyen megható és megrendítő ez az általa alapított gyülekezethez 
a távolból küldött figyelmeztetése és végrendeletszerű utasítása: „Ami-
ket tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok és láttatok éntőlem, azokat 
cselekedjétek." 

Szeretett híveim! Pál apostolnak a mindig időszerű jézusi evangé-
lium szellemében megfogant figyelmeztető és buzdító szavaival ma szá-
mon kérem tőletek, hogy az elmúlt esztendő folyamán milyen mérték-
ben hallgattátok meg és gyakoroltátok az apostoltól, de mindenekelőtt 
az ő nagy tanítómesterétől, a názáreti Jézustól tanul takat és róla hal-
lottakat; milyen mértékben tudtatok gondviselő Istenünkben úgy hinni, 
hozzá bizakodó lélekkel úgy imádkozni, de ugyanakkor mindennapi kö-
telességeiteket úgy teljesíteni, a jót úgy cselekedni, az élet jerikói ú t j án 
a felebaráton úgy segíteni, bennük az emberi méltóságot úgy tisztelni, 
a békesség és szeretet eszményi világához úgy közelíteni, hogy azáltal a 
legnagyobb tisztességre, a jézustanítvány nevezetre méltóknak bizonyul-
jatok? 

Ezekre a kérdésekre ú j év reggelén a gyülekezet minden tagja tiszta 
lelkiismerete szerint ő maga adjon feleletet. 

Decemberben tartotta egyházunk Főtanácsa évi rendes gyűlését. En-
nek a múltról számotadó és a jövőre kitekintő gyűlésnek a tárgysoroza-
tából jelentőségében kiemelkedett az elmúlt esztendőnek egy egyházi és 
e gy egyházi kereteken felülemelkedő eseménye: egyfelől a székelyke-
resztúr-udvarhelyi egyházkör még hátralevő egyházközségeiben végbe-
ment püspöki vizsgálat, másfelől az utóbbi időben életünk központi je-
lentőségűvé vált nagy kérdése: a béke megvédésének mindennél fonto-
sabb problémája. 
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A püspöki vizsgálat, amelyet minden meglátogatott gyülekezet lel-
kesen fogadott, megerősített abban a bizonyosságban, hogy híveinkben 
ál a feltétlen élniakarás, az ősökre, hitelődeinkre való kegyes emlékezés 
ás az a szent törekvés, hogy az ők hithüségük rendíthetetlen alapján 
állva és a múl t minden szent értékét, haladó hagyományát tiszteletben 
tartva, épüljön egyházunkban és hazánkban egy, az eddiginél még áldot-
tabb, Istennek tetsző, magasrendű élet. 

De minden tiszta szándékunkat és nemes törekvésünket beárnyé-
kolja a nagy aggodalom, egy újabb, az egész emberiség megsemmisülését 
veszélyeztető háború kitörésének szörnyű félelme. 

Az evangélium parancsa kötelező erővel hangzik felénk: minden 
tőlünk telhetőt meg kell tennünk azért, hogy győzzön a béke a háború 
felett, diadalmaskodjék a pusztítás és rombolás ördögi lelkületével szem-
ben az emberiség megmaradásáért küzdő, a békesség szellemét önmagá-
ból következetesen árasztó sok-sok millió ember fel tét len béke akarata. 

Isten áldása legyen országunk vezetőin és minden állampolgárán. 
Isten áldása nyugodjék meg -templomainkon, híveinken, lelkészeink szol-
gálatán és mindennapi életén. Isten áldása legyen egyházunk hitet éb-
resztő, békességet és szeretetet árasztó, tiszta evangéliumot hirdető, lé-
lek szerinti szolgálatán. Higgyünk tántoríthatatlan hit tel abban, hogy 
az igazi szeretet, melyet Jézus tanított és életében megvalósított, soha 
el nem fogy, és előbb-utóbb meggyőzi a világot, amely fo r r keserű levé-
ben, de végeredményében mégiscsak a tökéletesedés fe lé halad. Ezt a 
magasrendű világot próbáljuk szüntelenül munkálni, építeni önmagunk-
ban, hogy életszemléletünkkel, emberi magatar tásunkkal és cselekede-
teinkkel a haladás, a fejlődés, az eszményi élet szent ügyét szolgálva 
váljunk Isten előtt kedvessé és ,,a békesség Istene velünk legyen." 

Ilyen érzések között egyházunk tagjainak és minden jóakaratú em-
bernek békés, eredményes, áldott újesztendőt kívánok. 

Atyafiságos üdvözlettel és főpásztori szeretettel: 

Kolozsvár-Napoca, 1984. j anuár 1. 
Dr. Kovács Lajos 
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TÖRTÉNELMI HATÁRKÖVEK 

Románia Szocialista Köztársaság elnökét nagyrabecsüléssel és tisz-
telettel köszöntjük születésének évfordulóján, és abból az alkalomból, 
hogy tíz éve, 1974. március 28-án a Nagy Nemzetgyűlés hazánk első 
Elnökévé választotta. 

Hosszas történelme során a román nép sok jelentős személyiséggel 
büszkélkedhetett. Ezt a sort méltóképpen folyta t ja államelnökünk, aki-
nek átfogó tevékenysége teljes mér tékben meghatározza a hazánkban ki-
bontakozó politikai, gazdasági, kulturális tevékenységet. Amióta a köz-
akarat államunk élére választotta, az ország arculata teljesen megvál-
tozott. Üj korszak kezdődött, melynek fő jellemzői a társadalom vezeté-
sének tudományos és új í tó szelleme, a néptömegekkel való kapcsolat erő-
sítése, az alkotó energiák mozgósítása és ösztönzése. Visszatekintve az 
elmúlt évekre és arra az útra, amelyet Románia ú j történelmében 
megtett, cáfolhatatlan tények bizonyítják a kiváló eredményeket úgy 
ipari, mint mezőgazdasági és tudományos vonatkozásban. Ma az egész 
világon értékelik országunkat nagyszerű megvalósításaiért, d inamikus 
béke- és együttműködési politikájáért, a jelenkori világ, a nemzetközi 
élet bonyolult kérdéseinek megoldásában vállalt tevékeny szerepéért. 

Államelnökünk, Nicolae Ceau^escu, a modem Románia megteremtő-
jének vezetése alatt a nemzetgazdaság két alapvető ága, az ipar és a me-
zőgazdaság erőteljesen fejlődött, úgy, hogy a megelőző évtizedek termelé-
sének sokszorosát nyú j t j a . Hazánk nagy lépésekkel halad a fej le t t orszá-
gokhoz viszonyított lemaradása csökkentésének és felszámolásának ú t ján . 
Az irányításával kidolgozott ú j Alkotmány szilárd alapköve annak a jog-
rendszernek, mely meghatározott helyet és szerepet biztosít az egyháznak 
a jelenkori Románia életében, és biztosítja tevékenységének rendes me-
netét, a vallás szabad gyakorlatát. 

Románok, magyarok, németek és más nemzetiségűek közös hazájá-
ban a dolgozók egységének terén is Nicolae Ceau§escu elnök ú j szellemet 
hozott. A következetesen megvalósított nemzetiségi politika egyenlő jo-
gokat biztosít minden állampolgárnak a társadalmi és gazdasági életben. 
Ez érvényes egyházunkra is: anyanyelvünket használjuk az istentisztele-
ten, az egyházi közigazgatásban és az egyházi kiadványokban. Lelkész-
képzésünk is anyanyelven folyik. 

Nicolae Ceau^escu államelnök széleskörű tevékenységet fe j t ki a 
béke megőrzéséért és az általános és teljes, de elsősorban nukleáris lesze-
relésért. A béke megvédésének ügye az a terület, ahol államelnökünk po-
litikája és az egyház tevékenysége egybekapcsolódott. A béke és az élet 
iránti felelősségünk teljes tudatában magunkévá tesszük és támogatjuk 
államelnökünk történelmi jelentőségű, a világ békéjének biztosítását szol-
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